
Technický manuál DOC color



FARBA, KTORÁ DOVOĽUJE VAŠEJ KREATIVITE BEŽAŤ SLOBODNE
Všetky odtiene DOC COLOR je možné navzájom zmiešať a získať tak nekonečné farebné efekty s maximálnym prekrytím. Neutrálny 
základ úrovní NATURAL a NATURAL INTENSE zaručuje vysokú kvalitu a flexibilné krytie pri zachovaní úžasných odtieňov pre 
neutrálne aj teplé série pre nespočetné množstvo farebných odtieňov.

0.05 ACTIV DEMI-PERMANENT
  > Bez presvetlenia na 
     prirodzených vlasoch.
  > Ľahké prekrytie.

Od 5 do 25 minút 
záleží od požadovaného 
výsledku. 

0.1 ACTIV DEMI-PERMANENT
  > 1 stupeň presvetlenia 
     na prirodzených.
  > Prekrytie šedín.

Od 5 do 30 minút. 

0.2 ACTIV PERMANENT
  > 1 stupeň presvetlenia.
  > 1 až 2 stupne presvetlenia
     na prirodzených vlasoch.
  > Až 100% prekrytie šedín.

Najmenej 35 minút. 40 minút na lepšie prekrytie 
šedín na odolných vlasoch. 

0.3 ACTIV   > 2 až 3 stupne presvetlenia 
     na prirodzených vlasoch. 
  > Až 100% prekrytie šedín 
     na odolných vlasoch.

Najmenej 40 minút. Zvýšte čas pôsobenia o 5 
minút, aby ste zvýšili prekrytie 
odolných šedivých vlasov.

0.4 ACTIV   > 3 až 4 stupne presvetlenia 
     na prirodzených vlasoch.

Najmenej 45 minút. 

Activ Enzyme Použitie Doba pôsobenia Tipy

POMER MIEŠANIA
Štandardné 1:1     Zosvetlené 1:2

Prečo sú také excelentné?
1 farba DOC COLOR pre 2 druhy: 
     > PERMANENTNÉ
     > DEMI-PERMANENTNÉ

PRVÁ farba na vlasy na trhu, ktorá nahradila vodu výživnými 
látkami a vyššou koncentráciou pigmentu, aby poskytla 
najlepšie krytie a úžasné odtiene:

     > „Flexibilné“ krytie šedivých vlasov až do 100% podľa          
želania klienta.

DOC ACTIVE ENZYME
Na zabezpečenie krémovej, jemnej a homogénnej textúry, ktorá si zachováva správnu viskozitu aj počas doby pôsobenia, možno DOC 
COLOR miešať LEN s DOC ACTIV ENZYME. Bohatá zmes vzácnych prírodných zložiek a enzýmov, ktoré zaistia komfort pre vášho 
zákazníka, ako aj hydratáciu pokožky a vlasov.

> VÝŽIVNÉ OLEJE na ochranu hydratácie korienkov.
> ENZÝMY extrahované z PAPAYA a ANANÁSU na zaistenie brilantnosti a žiarivých výsledkov.

*   DOC COLOR je kompatibilný iba s molekulárnym ošetrením OXILOCK PLASMA. Keď robíte REKONŠTRUKČNÉ ošetrenie 
súčasne s farbením pridajte 1 odmerku OXILOCK PLASMA No.1 na 20-60 gramov farby, okrem množstva aktivátora. Na konci doby 
pôsobenia farby dôkladne opláchnite a naneste OXILOCK PLASMA No.2 a nechajte pôsobiť aspoň 10 minút. Potom opláchnite a 
naneste NAVITAS BIO TOUCH MILK ŠAMPÓN a MASKU. 
**  Nepoužívajte zdroj tepla.

POKYNY PRE APLIKÁCIU*:

     > Natural Intense: zvyšuje prekrytie bez zmeny farby, odporúča 
sa pre veľmi odolné vlasy.

Komfort počas farbenia:

     > Maximálna jemnosť a kozmetický efekt vďaka prítomnosti      
         prírodných a upokojujúcich zložiek.
      > Brilantnosť a lesk. 
      > Od intenzívneho až po prirodzený výsledok, presne taký, aký  
         očakávate.
      > Bez dodatočných parfumov.



ĽAHKÉ A FLEXIBILNÉ PREKRYTIE ŠEDÍN
Vďaka špeciálnemu zloženiu s neutrálnym základom je prekrytie šedín vlasov jednoduché. Umožňuje vám získať najlepšie prekrytie 
a zároveň zabezpečiť požadovanú intenzitu odtieňa. Tieto všeobecné tipy na použitie je možné vyhodnotiť počas konzultácie v závislos-
ti od štruktúry vlasov a úrovne krytia (jemné alebo hlboké).  

Natural alebo
Natural Intense

ART ako
čistá farba

ART ako
posilňovač

Odolné vlasy Zvýšte dobu pôsobenia od 5 do 10 minút. 

+30% prírodného odtieňa 
(natural alebo natural intense) podľa preferencií 

Pridajte ART oddelene od pomeru miešania
 POŽADOVANÝ ODTIEŇ + PRÍRODNÝ ODTIEŇ+ ACTIV

+30% prírodného odtieňa 
(natural alebo natural 

intense) podľa preferencií 

+50% prírodného odtieňa 
(natural alebo natural 

intense) podľa preferencií 

+50% prírodného odtieňa 
(natural alebo natural 

intense) podľa preferencií 

X

X

Pod 50% 
šedivých vlasov

Medzi 30% až 50% 
šedivých vlasov 

Nad 50% 
šedivých vlasov

STAROSTLIVOSŤ PO FARBENÍ
Po dobe pôsobenia farby vlasy dôkladne opláchnite teplou vodou a umyte s NAVITAS BIO TOUCH MILK SHAMPOO alebo NAVITAS 
SENSITIVE SHAMPOO, aby ste odstránili všetky zvyšky farby. Farbenie dokončite maskou NAVITAS SENSITIVE MASK alebo 
NAVITAS BIO TOUCH MILK MASK.

NEUTRALIZÁTOR / TONER
.1 a .2 je možné použiť ako neutralizátory nežiaducich teplých odtieňov, tak aj ako tonery na dodanie popolavého alebo dúhového 
odtieňa v závislosti od vašej túžby. Odporúčame ho používať pri ACTIV 0.05 (5 obj. / 1,5 %) – ACTIV 0.1 (10 obj. / 3 %)

0.00 CLEAR PLUS
Toto je vylepšené CLEAR. Rovnako ako 0.0 CLEAR, je to jedinečný nástroj, ktorý je bohatý na aminokyseliny a kozmetické a 
hydratačné látky. Obnovuje keratín vo vlasoch, ale má aj miernu schopnosť zosvetliť vlas.

  > NA ZVÝŠENIE ÚROVNE ZOSVETLENIA:
 - pridáva sa na dosiahnutie presvetlenia o ½ úrovne prirodzených vlasov.
 - na zvýšenie úrovne zosvetlenia farby s použitím 25% až 50% v zmesi.

  > GOMMAGE NA FARBE (ŠETRNÉ ČISTENIE):
 - s cieľom odstrániť farebné nežiadúce škvrny alebo získať ½ úrovne zosvetlenia na farbených vlasoch.

  > PRIMER:
 - na odolných vlasoch alebo na obzvlášť poškodených dĺžkach a končekoch môže byť 0.00 spojencom efektívnejšieho  
 "zapečatenia" farby do dĺžok a koncov, zmiešaných s farbou s nízkym obsahom peroxidu, ktorú požaduje zákazník (opäť  
 oddelene od zmiešavacieho pomeru DOC ACTIV ENZYME).

SÉRIA - ART -
Odtiene série ART sú kompatibilné a miešateľné medzi sebou  – aby dali slobodu vašej umeleckej kreativite a poskytli vám 
prekvapivé výsledky, od najintenzívnejších farieb až po tie najjemnejšie pastelové farby. Môžu byť použité na zvýraznenie farebnej 
zmesi (aby sa zvýraznil odtieň) alebo ako čisté farby (dlhotrvajúce ako permanentné alebo demipermantné farby v závislosti od 
použitého typu ACTIV Enzyme).
  > ART ako  posilňovač: pri použití ako posilňovač pridajte farbu oddelene od pomeru miešania COLOR + ACTIV.        
     Napr.: 6 až 12 gramov na 60 gramov  základu farby v závislosti od požadovanej intenzity.
  > ART ako čistá farba: všetky odtiene ART je možné riediť 0.0, čo vám umožní zjemniť odtieň, aby ste získali 
     veľmi jemné pastelové odtiene.
  > Ak chcete získať MNOHOSTRANNÝ EFEKT alebo „UMELECKÉ hry“: pomocou 12.0 + ART je možné 
     optimalizovať čas pôsobenia na vytvorenie farebných efektov s dĺžkami a koncami. Výsledkom je mierne 
     zosvetlenie približne o 1½ úrovne, aby sa ponechal priestor pre požadovaný ART odtieň.



Hair & Salon s’ s.r.o.
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TABUĽKA DOC COLOR 
V prípade poréznych alebo nadmerne 
poškodených vlasov dôsledku chemických 
procesov môžete použiť THERMO REPAIR 
SUBLIME MIST LEAVE IN, ktorý vám 
umožní eliminovať poréznosť dĺžok a zlepšiť 
výkon farieb.

Tipy a rady od profesionálov.

DOC OLEODEC
PRVÝ BEZPEČNÝ SYSTÉM ZOSVETLENIA  NA PRINCÍPE OLEJOVÝCH KÚPEĽOV -/- ŠETRNÉ NA POKOŽKU A VLASY -/- BEZ 
AMONIAKU -/- VHODNÉ PRE VŠETKY TECHNIKY ZOSVETĽOVANIA VLASOV

CHARAKTERISTIKA A KOZMETICKÉ ÚČINKY
DOC OLEODEC je inovatívny zosvetľovací systém na dosiahnutie požadovaných úrovní zosvetlenia až po extrémne blond tóny, s 
bezpečnosťou pre pokožku hlavy, pre vlasy a pre klienta.

UPOZORNENIA: Neaplikujte na poškodenú, podráždenú alebo nezdravú pokožku hlavy. Starostlivo dodržujte pokyny. Vyhnite sa 
akémukoľvek druhu použitia, ktoré nie je uvedené v pokynoch. Používajte vhodné ochranné rukavice. Vyhnite sa zosvetľovaniu mihal-
níc alebo obočia. Nevykonávajte trvalú bezprostredne pred alebo po. Po aplikácii dobre opláchnite. Nepoužívajte na vlasy predtým 
ošetrené metalickou farbou. Dodržujte odporúčané časy pôsobenia. Okamžite opláchnite akúkoľvek zmes, ktorá sa usadila na pokožke 
alebo oblečení. Pripravenú zmes ihneď použite. Nepoužitú zmes vyhoďte. Zabráňte kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami 
dôkladne vypláchnite vodou. Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu svetla a zdrojov tepla. Držte mimo dosahu detí.

POKYNY APLIKÁCIE
POMER  MIEŠANIA: DOC OLEODEC je možné miešať len s DOC ACTIV ENZYME. Pomocou dodanej lyžice dôkladne premiešajte 
DOC OLEODEC v tégliku tak, aby olej a prášok vytvorili hladkú textúru. Vezmite potrebné množstvo DOC OLEODEC nasiaknutého 
olejom a vložte do plastovej, sklenenej alebo porcelánovej misky. Pridajte rovnaké množstvo DOC ACTIV ENZYME (vyberajte podľa 
štruktúry vlasov) a zmiešajte, aby ste vytvorili rovnomernú zmes. Použite pomer miešania 1:1 až 1:2. V prípade celkovej aplikácie alebo 
aplikácie ku korienkom použite maximálne DOC ACTIV ENZYME 0.2.

APLIKÁCIA: nanášajte klasickou technikou, t.j. naneste zmes po celej dĺžke vlasov. Pri aplikácii na obzvlášť citlivú pokožku hlavy, 
pokožku chráňte prípravkom NAVITAS SCALP CARE aplikovaným pred zosvetlením a nechajte pôsobiť 5 až 7 minút. DOC OLEODEC 
je tiež ideálny pre aplikáciu technikou  voľnej ruky, pretože zaručuje ideálnu konzistenciu (riedenie 1:1 alebo 1:1,5 technika voľnej 
ruky) pre túto techniku a dokonalé sledovanie výkonu zosvetľovania.

DOBA PÔSOBENIA:  Doba pôsobenia závisí podľa požadovaného tónu a stavu vlasov. Kontrolujte vlasy každých 5 až 10 minút. 

POUŽITIE  S OXILOCK PLASMA MIRACLE COME TRUE:

Názov

Natural

Ash

Irisé

Gold

Copper

Mahogany

Red

Beige

0
1
2
3
4
5
6
7

N - Naturla

A - Ash

I - Irisé

G - Gold

C - Copper

M - Mahogany

R- Red

B - Beige

Číslena 
identifikácia

Abecedná 
identifikácia

1. Pridajte 1 odmerku OXILOCK PLASMA MIRACLE No.1  (3 ml) na každých 30 gramov DOC OLEODEC (1 ml x 10g DOC OLEO-
DEC). V tomto prípade na konci doby pôsobenia dôkladne opláchnite, kým sa neodstránia všetky zvyšky a umyte šampónom NAVITAS 
ORGANIC TOUCH MILK SHAMPOO. Pokračujte v tónovaní, v prípade potreby ešte s použitím OXILOCK PLASMA MIRACLE No.1 

2. Službu zakončite dôkladným opláchnutím a aplikáciou 
OXILOCK PLASMA COME TRUE No.2 Nechajte pôsobiť 10 
minút.

3. Na konci doby pôsobenia dôkladne opláchnite a použite 
šampón a masku NAVITAS ORGANIC TOUCH MILK.


